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Øvelsen

Høydepunktet i uken

Lykkes

Mestre

hjelp til å utvikle seg/lære

gode rutiner

kunnskap og ferdigheter



Hva er den gode øvelsen?
Ta en runde rundt bordet?

Når føler vi at vi har lykkes?

Hva skjedde den øvelsen der?

gjorde du noe spesielt?

Gjorde musikantene noe spesielt?

gjorde du noe i fremkant av øvelsen?



Den gode øvelsen
Mål

Struktur

Forutsigbar - faste ting vs overraskelse

Når øver vi på hva?

Terping vs gjennomspilling

langsiktig arbeid - eller bare stemmeøving?



Mål
Hente ut potensialet i korpset

utvikle korpset - bygge

legge tilrette for læring

legge tilrette for «møtet» (magien)

mestring 

skape engasjement



HVEM ER ELEVEN?
7 -11 år 

Ansvarlige! Lærelystne! Produktive! Motiveres 
gjennom å mestre. Imponerende hukommelse og 
mye humor! Teknisk gullalder. Er sterke på å øve 

og trene. Vil gjerne ha lekser, tydelige oppgaver og 
rask tilbakemelding.  Viktig å få brynet seg nok, å 

lykkes og bli anerkjent. Gode på samarbeid. 
Opptatt av vennskap med jevnaldrende. Læreren 

betyr mye. 
12-15 år 

«Musikken og den jeg er må passe sammen». På let 
etter egen identitet. Hvem var jeg, hvem er jeg og 

hvem blir jeg? Kutter aktiviteter som forbindes med 
barndom. Lærer på egne premisser. Delaktighet en 

forutsetning. Behov for å få være i fred for 
voksenstyring. Variasjon/fordypning. Motiveres av 

møter/samarbeid med andre uttrykksformer. 
Motorikk er avhengig av interessefelt.  

16-19 år 
Målbevisst. Motiveres i kraft av egne mål. Personlig 

uttrykk & integritet, utøvelse og formidling i 
sentrum. Læring fra flere en forutsetning 

(mesterklasse), utfordrende oppgaver, å være sin 
egen lærer. Her møter du eleven som ”spurter i fra” 
og  virkelig går inn for å spille. Klare mål, coaching, 

indre dialog og selvledelse 



Hvordan forbereder vi oss 
til øvelsen?

Hvordan gir vi beskjeder? Podie/gulv?

Hvordan gir vi tilbakemelding? Hva som er feil eller hvordan 
gjøre det?

Ser vi alle musikantene på øvelsen?

uro/støy! Skaper jeg uro/støy med min være måte?

Kan jeg musikken? Har jeg bestemt meg for en rekkefølge?

Skal vi bare «øve» - skal vi lykkes/mestre og?

er den gode øvelsen repertoar avhengig?



Den gode øvelsen
Forberedelse

Forberedelse

Forberedelse

1. Plan for øvelsen - hva er målet - hvor vil vi?  
2. Musikken - vi må kjenne musikken 
3. Vi må kjenne musikantene 
4. Vi må se musikantene  
5. Vi må ha en verktøykasse av måter å løse «problemene» 
6. Gjøre vs prate  
7. Tempo/energi i øvelsen  
8. Vite hvor er utfordringene (nye musikanter, slagverk på tur.. osv.) 
9. Evne til å improvisere - legge om planene



Teaching music through 
performance in band?

-Amerikansk «ressursverk» for dirigenter
- korps er et «skolefag», alle skoler/universitet har 
sine korps
- etablert fagmiljø
- korps har «status» og er satt inn i et pedagogisk og 
faglig læringsløp 
- utvikling av lærebøker 
- utvikling av«kvalitets»repertoar på alle nivåer 
- musikken er faglig gradert  «pedagogisk musikk»
- faglige diskurser
- konferanser og et aktivt fagmiljø



Teaching music through 
Performance in Band

Vol. 1 - 10 m/innspillinger av verkene

Beginning band: Vol 1-2

http://www.teachingmusic.org

Vol 3 - 7 
Tilgang til enkeltverker - pdf/mp3 

http://www.teachingmusic.org


www.teachingmusic.org

http://www.teachingmusic.org


Tilgang til enkelt verker  (bundle)- pdf/mp3

Andre læreverk - amazon



Verkbeskrivelse
1. Komponist (Fødselsdato, bakgrunn, utdanning, profesjon, verker, utmerkelser)

2. Komposisjonen (når, hvor, hva, innhold, type komposisjon)

3. Historisk perspektiv (komp i historisk perspektiv, henvisninger, dikt, inspirasjon)

4. Tekniske vurderinger (hva kreves, noe spesielt vanskelig, omfang, registerskifte 
m.m)

5. Stilistiske vurderinger (hvilke, hva, legato/markato, lyrisk)

6. Musikalske elementer (Melodi, harmoni, rytme, balanse/texture/timbre)

7. Form og struktur (beskrivelse av form og struktur, taktnr og øvingsnummer)

8. Foreslåtte lytteeksempler («beslektet» musikk, komponister)

9. Tilleggsreferanser og ressurser (artikler)



Teaching music… forts.
To-delte bøker (Fagartikler - verkbeskrivelser m/lytteeks.)
Del 1 «The Teaching of music» - Artikkelsamling 



Teaching music…. forts.



KORPS I BALANSE
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Utfordring og styrke
Korps - frivillighet (Dugnad - noe man gjør av plikt, glede og 
engasjement) 

Amatørbevegelse - Amatøren som elsker det man driver med. 

Profesjonalisering - fleste korps har nå profesjonelle dirigenter 
og instruktører/samarbeid med kulturskole

Arbeidsgiver/oppdragsgiver

Samarbeid med kulturskole



Balanse - likevekt



Hva skaper korps i balanse?
- Rolleavklaring - hvilke roller og samspillet mellom de

- Forventninger til hverandre er avklart (hvem skal gjøre hva, hva er 
styrets arbeide, hva er dirigentens arbeid, instruktører, kulturskole, 
foreldre, musikanter, materialforvalter, publikum, barn på konserter, 
foreldre på konserter 

- Ansvarsfordeling (hvem gjør hva og når) Styret: Arbeidsgiver/
oppdragstaker Dirigent: Musikalskleder - ansvarlig

- at det er tydelig hvor vi vil (mål - planer)



- åpenhet og gode prosesser rundt hva som skal gjøres for å nå 
målene, hvem som skal bidra, når vi ønsker å være der, realisme, 
prioriteres. Alle sjiktene i korpset må være med på dette - deltakelse 
skaper mer ansvar for fellesbeslutninger og «forpliktelse». Tar tid, men 
på store ting så er dette kanskje nødvendig

- at man blir involvert, har dialog og samarbeid

- «spillereglene» er definert på forhånd 

- snakker sammen, kommuniserer og har en dialog

Hva skaper….. forts.



-utnytte urealisert kompetanse/forhold blant de som er involvert i 
korpset - blant foreldre/musikanter

-være klar over sitt ansvar som arbeidsgiver/oppdragsgiver (styret)

-dirigent/instruktører være klar over sitt ansvar som arbeidstaker/
oppdragstaker

NB! Man må arbeide langsiktig - sette ting i system og jobbe målrettet. 
Dette gjelder alle forhold, musikalske, organisatoriske, aktiviteter, 
rekruttering, instrumenter etc.

Hva skaper….. forts.



TAKK FOR MEG!


